
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 19.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 

következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 

Henriett, Gyöngyösi Norbert és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Péntek Vince képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. A 2018/2019. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Javaslat szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

8./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy 

szeptember 5. és szeptember 7.-e között sok színes programon vehetett részt a településre 

érkező esztelneki „küldöttség”, köszönetet mond a szervezőknek. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy szeptember 9-én volt a szavazólapon szereplők sorrendjének sorsolása, 

ezzel kapcsolatban nem érkezett kifogás a helyi választási bizottsághoz. Elmondja, hogy 

szeptember 14-én volt a Ferrokovos Családi Nap, a szervezésben az önkormányzat is 

segítséget nyújtott. Kiemeli, hogy szeptember 15-én a katolikus templomban, püspöki mise 

keretében megszentelték a felújított orgonát és a főoltárt, a köszöntő beszédet Dr. Mohr 

Tamás alpolgármester mondta el. Elmondja, hogy 2019. szeptember 16-án Beleg községben 

megtartásra került a ciklus utolsó közös testületi ülése. 

 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 
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2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2019. évi költségvetésbe. Felkéri Gyöngyösi Norbert bizottsági tagot és Liber 

János bizottsági elnököt, hogy a bizottsági véleményeket tolmácsolják. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 

 

A bizottsága az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

 

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányos a teljesítés. 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda 

beszámolójával – az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. A 2018/2019. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy nagyon részletesen kidolgozott munkatervről és 

beszámolóról beszélhetünk. A polgármester javasolja a munkaterv és a beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről, beszámolóról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert 

Óvoda 2019/2020. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló 

beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az 

önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, 

hogy az önkormányzat a 2020-as évhez is csatlakozzon az önkormányzat. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 2. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 

2019-ben is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A döntés 

alapján Segesd Község Önkormányzata 18.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 299 m3 kemény 

tűzifát kapott. Megjegyzi, hogy a tavalyi évben 209 m3 tűzifát oszthatott ki az önkormányzat. 

Elmondja, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati rendelet, 

amely tartalmazza a támogatás benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is. 

Megjegyzi, hogy kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra 

javasolja.  
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 18.000 

Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát. Kiemeli, hogy a szállítási 

költség az önkormányzat költségvetését terheli. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a 

polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére.  

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és az 

adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület a szállítás költségét a tartalék 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Javaslat szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szavazatszámláló bizottság 

tagjait és póttagjait a képviselő-testület 2018. januárjában választotta meg. Kiemeli, hogy az 

akkor megválasztott póttagok közül többen jelezték, hogy nem tudják vállalni a bizottsági 

tagsággal járó feladatokat a 2019. évi önkormányzati választáson.  Javasolja, hogy az 

előterjesztésben szereplő póttagokat válassza meg a képviselő-testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata az SZSZB póttagjainak megválasztásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Horváth Ágnes 7562 Segesd, Akác sor 3. 

2. Kiss János 7562 Segesd, Rózsadomb utca 39. 

3. Wágner Adrienn 7562 Segesd, Vörösmarty utca 70. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

a) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések elnevezésű pályázatról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati épület alsó 

szintjének felújítására pályázatot nyújtottak be, mely sikeres volt, 29.872.194 Ft összegű 

támogatást nyertek el. Elmondja, hogy az épület felső szintjének kiépítésére is nyújtottak be 

pályázatot. Megjegyzi, hogy az lenne a legideálisabb, ha az a pályázat is nyertes lenne, tehát 

mindenképpen várni kell az alsó szint felújításának megkezdésével. 

 

 

b) Sebességcsökkentő küszöbelem megrendelésének tárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy árajánlatot kért 2 db 

„fekvőrendőr” telepítésére vonatkozóan, melyet a Dózsa téren helyeznének el. Elmondja, 

hogy az árajánlat szerint a 2 db, összesen 6 fm küszöbelem telepítésének költsége 195.000 Ft 

+ Áfa. Javasolja a telepítés költségének, tartalék terhére történő biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata fekvőrendőr telepítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa téren kiépítésre kerülő 

sebességcsökkentő küszöbelem telepítésének költségét, azaz bruttó 247.650 Ft 

összeget a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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c) Tájékoztatás a „Kiváltásos” pályázatról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Kölcsey 

utcában kettő darab ingatlant érintő projekt leállításra került. Megjegyi, hogy az 

önkormányzat használati megállapodást kötött az ingatlanokra vonatkozóan, melyet a jövőben 

várhatóan felbontanak. 

 

 

d) A Szociális Szolgáltató Központ épületében a kazánok cseréjének megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szolgáltató központ 

épületében a kazánok már 6 éve működnek, de a rendszerrel vannak problémák. Elmondja, 

hogy a kazáncserére, valamint a fűtésbővítésre vonatkozóan három ajánlat érkezett. Az első 

ajánlatot az SGV Építész Kft. adta, az ajánlat értéke bruttó 17.747.103 Ft. Tájékoztatást ad a 

Könnyű-Ép Kft. által adott bruttó 17.426.565 Ft összegű ajánlatáról, valamint a Kanizsa Lux 

Kft. bruttó 17.765.955 Ft összegű ajánlatáról. Megjegyzi, hogy a kivitelezést ketté kell 

választani, az első és legfontosabb lépés a kazáncsere, majd ezt követi a Művelődési ház 

fűtési rendszerének átépítése. Javasolja, hogy a legjobb ajánlatot adó Könnyű-Ép Kft.-t bízza 

meg a testület a gázkazánok kiépítésével, valamint a fűtéskorszerűsítéssel. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata fűtéskorszerűsítésről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató 

Központot, valamint a Művelődési házat érintő fűtéskorszerűsítésre vonatkozó három 

ajánlatot megvizsgálta, és megállapítja, hogy a legjobb ajánlatot a Könnyű-Ép Kft. 

(7562 Segesd, Teleki utca 13.) adta.   

 

2./ A képviselő-testület a Szociális szolgáltató központ és a Művelődési ház fűtési 

rendszere korszerűsítésének költségét, azaz bruttó 17.426.565 Ft összeget a tartalék 

terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a fűtési rendszer 

korszerűsítésének tervdokumentációját Bencze Béla mérnök készíti el, ennek költsége bruttó 

421.348 Ft. Javasolja a tervezési díj, tartalék terhére történő biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata tervdokumentáció költségéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató 

Központot, valamint a Művelődési házat érintő fűtéskorszerűsítés 

tervdokumentációjának költségét, azaz bruttó 421.348 Ft összeget a tartalék terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

e) Tájékoztatás a fogorvos kéréséről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Dr. Borbás Attila fogszakorvos 

levélben kérte a képviselő-testülettől, hogy engedélyezzék a fogászati ellátás egy rendelőben, 

nevezetesen a Szabadság tér 4. szám alatti rendelőben történő folytatását, mivel a kettő helyen 

megvalósuló rendelés dupla költséget jelent. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egészségpénztár által finanszírozott rendelő, az a Teleki 

utca 2. szám alatt van. Tudomása szerint a Szabadság tér 4. szám alatti rendelőben elsősorban 

magánrendelést folytat a fogorvos. Megjegyzi, hogy a Teleki utca 2. szám alatti rendelő 

rezsiköltségét teljes egészében az önkormányzat fizeti. 

 

Péntek László polgármester 

 

Egyet ért az alpolgármester úrral, mivel a rezsiköltséget ténylegesen az önkormányzat fizeti a 

Teleki utca 2. szám alatti ingatlan egészére vonatkozóan. Javasolja, hogy a testület ne 

engedélyezze a kizárólag a Szabadság tér 4. szám alatti rendelőben történő rendelést. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata fogászati rendelésről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

fogászati ellátás kizárólag a Szabadság tér 4. szám alatti rendelőben valósuljon meg, és 

ezzel megszűnjön a rendelés a Teleki utca 2. szám alatti rendelőben. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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f) Tájékoztatás Vis maior pályázatról: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat vis maior 

pályázatot nyújtott be a Bajcsy Zs. utcában leszakadt löszfalban bekövetkezett károsodás 

helyreállítására. Elmondja, hogy a löszfal teljes szakaszának helyreállítására 30,368 ezer 

forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat, azonban a megítélt 

támogatás a löszfal 25 méteres szakaszára 4.760.000 Ft lett. Kiemeli, hogy a műszaki tartalom 

változását jóváhagyta a Belügyminisztérium, tehát a 25 méteres szakaszra vonatkozóan köt az 

önkormányzat vállalkozási szerződést a Novics és Társa Kft.-vel. Javasolja, hogy a testület a 

Novics és Társa Kft. bruttó 5.227.320 Ft összegű ajánlatát fogadja el, és a támogatáson felüli 

467.320 Ft összeget a tartalék terhére biztosítsa. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata löszfal helyreállításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajcsy Zs. utca 

löszfalában bekövetkezett károsodás helyreállítására a Novics és Társa Kft.-t bízza 

meg. A képviselő-testület elfogadja a Novics és Társa Közműépítő Kft. bruttó 

5.227.320 Ft összegű ajánlatát. 

 

2./ A képviselő-testület a vis maior pályázaton elnyert 4.760.000 Ft összegű 

támogatáson felüli költséget, azaz bruttó 467.320 Ft összeget a tartalék terhére 

biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés 

megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

g) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatási kérelme: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat 2019. 

szeptember 28-án Lecsó Fesztivált szervez. Kiemeli, hogy a programom összköltsége 510.000 

Ft.  Elmondja, hogy nemzetiségi önkormányzat elnöke kérte, hogy a települési önkormányzat 

– amennyiben költségvetése engedi – támogassa a Lecsó Fesztivál megvalósítását. A 

polgármester a polgármesteri keretéből 150.000 Ft összeget biztosít a rendezvény 

megvalósításához.   

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a polgármesteri keret terhére történő támogatás tudomásul vételét szavazásra 

bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata Lecsó Fesztivál támogatása polgármesteri keret terhére.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Péntek 

László polgármester a részére biztosított polgármesteri keret terhére, 150.000 Ft 

összeggel támogatja a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 

Lecsó Fesztivált azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegével az 

önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

h) Az idősek napi rendezvény megtárgyalása:  

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a települési idősek napi 

rendezvény 2019. október 4-én kerül megtartásra a Művelődési házban. Megjegyzi, hogy a 

meghívók kiküldése folyamatban van. Elmondja, hogy a programok hasonlóan alakulnak a 

tavalyi évhez képeset, lesz áldás, gyermek-műsor, köszöntő, meglepetés fellépő és 

vendéglátás. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy már korábban döntés született arról, hogy az idősek 5.000 

Ft értékű vásárlási utalványt kapnak. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy döntsenek az 

utalványok megvásárlása kérdésében. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Javasolja, hogy a vásárlási utalványok a Coop ABC-ben kerüljenek megvásárlásra. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata utalványok megvásárlásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az idősek-

napjára nyújtott, személyenként 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt a segesdi COOP 

ABC-ben vásárolják meg. A képviselő-testület az utalványok megvásárlásának 

költségét, a szociális kiadások fedezésére szolgáló állami támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

i) Polgármester jutalmazása: 
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Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az Ügyrendi 

és Településfejlesztési Bizottság Péntek László polgármesternek, az elmúlt időszakban 

végzett kimagasló munkájáért hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom biztosítását 

javasolja.  

 

Péntek László polgármester bejelenti személyes érintettségét, és kéri a testületet, hogy 

döntsön a kizárás kérdésében. Az ülés vezetését Dr. Mohr Tamás alpolgármesternek adja át.  

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester elmondja, hogy a testület a kizárás kérdéséről vita nélkül, a 

megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával dönt. Dr. Mohr Tamás 

alpolgármester javasolja, hogy a polgármestert a jutalmával kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a jutalmának megszavazására 

vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

szabályozza a polgármester jutalmazását. Ennek megfelelően a képviselő-testület 

határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett 

munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert 

megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 

 

Liber János képviselő javasolja, hogy Péntek László polgármester az elmúlt időszakban 

végzett eredményes munkájáért részesüljön hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 

jutalomban. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 

tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata a polgármester jutalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Péntek 

László polgármestert az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája elismeréséül 

hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti. A jutalom 

kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

 

j) Képviselők és bizottsági tagok részére természetbeni juttatás biztosítása: 

 

A polgármester javasolja a 6 fő települési képviselő, valamint a 2 fő bizottsági tag részére 

személyenként 100.000 Ft értékű természetbeni juttatás biztosítását. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata képviselők részére természetbeni juttatás biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 

önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a települési képviselők részére, 

képviselőnként 100.000 Ft összegű természetbeni juttatást biztosít. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a települési képviselők részére az 1./ pontban 

meghatározottak szerint nyújtott természetbeni juttatás összege, azaz bruttó 1.060.000 

Ft az önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

k) „Segesd Szépítése” pályázati kiírás módosítása: 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy a bizottság indítványozza a „Segesd Szépítése” pályázati kiírás módosítását úgy, hogy a 

pályázati kiírás 2019. október 1. napjától a település teljes egészére kiterjedjen, a 

költségvetésben rendelkezésre álló támogatás erejéig. 

 

Péntek László polgármester a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület 

a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2019. (IX. 19.) 

önkormányzati határozata „Segesd Szépítése” pályázati kiírás módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Segesd 

Szépítése” pályázati kiírást 2019. október 1. napjától a település teljes területére 

kiterjeszti, a 2019. évi költségvetésben még rendelkezésre álló összeg erejéig. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően módosítsa a 

pályázati kiírást. 
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Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


